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Coluna do Heródoto

Atirar em um senador 
da república é coisa 
grave. Especialmente 
quando há uma 
disputa de poder e 
ao invés de projetos 
e propostas políticas, 
parte-se para a 
violência. 

O senador se acha mais 
importante que um 
cidadão comum, que 

pode falar e fazer qualquer 
coisa, está acima das leis 
do país. Confunde o senado 
com a Câmara dos Lordes. 
Ameaça outros e não ad-
mite jamais ser ameaçado. 
É a própria encarnação da 
república. O mandato que 
recebeu para representar 
o seu estado lhe confere  
poderes imaginários que 
põem em prática quando 
lhe dá na telha. 

Uma disputa que termina 
com dois tiros e um ferido 
gravemente abala as convic-
ções de que o país realmente 
vive em uma democracia, 
onde as leis valem para to-
dos e ninguém está acima 
delas. É verdade que nem 
todos pensam assim apesar 
da república brasileira ser 
originária do final do século 
19, fruto de uma quartelada 
onde quem tinha a arma na 
mão decidia. Decidiram de-
por a monarquia e instaurar 
um regime presidencialista 
mais moderno e compatível 
com os novos tempos.

O senador é representan-
te das velhas oligarquias 
que não foram desmontadas 
totalmente. Assemelham-se 
ainda aos velhos oligarcas 
contemplados com o título 
de coronel, uma herança 
da velha Guarda Nacional 
fundada pelo padre Feijó, 
ainda na época do período 
regencial. Com o título ou 
sem ele um oligarca não se 
separa de sua arma nunca. 
Mas também corre o  risco 
de receber uma, ou duas 
balas no peito. 

A liderança do coronel se 
consolida em seus discursos 
no senado em Brasília, na 
obtenção de verbas para 
as suas bases eleitorais, 
votações polêmicas e parti-
cipação em alianças que ora 

apoiam ora fazem oposição 
ao poder executivo. Contu-
do há espaço também para 
que as disputas regionais 
ou paroquiais ganhem no 
púlpito do senado, com 
troca de farpas, ofensas e 
acusações contra os desa-
fetos  políticos. 

O que se diz da tribuna tem 
ampla repercussão nacional 
uma vez que é reproduzida 
nos veículos oficiais, como a 
Voz do Brasil, e nas páginas 
de cobertura política dos 
principais jornais e revistas 
do Brasil. 

Senador deve andar de 
colete à prova de balas? Im-
pensável em um pais civili-
zado mesmo porque quando 
se deseja assassinar alguém 
não há quem impeça. Per-
guntem ao Júlio César na 
sua visita ao senado romano. 
O senador nordestino é tido 
como um homem destemi-
do, determinado e que não 
leva desaforo para casa. 
Sua família tem tradição 
política que vem da época 
do coronelismo. 

Por isso não titubeou 
quando seu desafeto do 
Amazonas ameaçou matá-
-lo no plenário do senado. 
O representante de Alagoas 
não titubeou. Passou a ir às 
sessões armado de um bom 
pau de fogo, calibre 38, de 
origem americana. Ouviu-
-se um grito de “crápula” e 
o som de dois tiros. Saíram 
da arma do senador Arnon 
de Melo e tinham como en-
dereço o senador Silvestre 
Péricles.  

Na confusão que se seguiu 
com várias excelências 
rolando no carpete senato-
rial, uma bala atravessa o 
abdômen do Senador José 
Keyralla, de Brasília, que 
aparentemente nada tinha a 
ver com o duelo programa-
do entre os dois coronéis. 
Socorrido em um hospital 
não resistiu e morreu. O 
episódio rendeu grandes 
manchetes e ninguém foi 
preso pelo assassinato. 
Como o de Cesar. 

Em tempo Arnon  é pai de 
outro senador de Alagoas, 
Fernando Collor, o caçador 
de marajás.

(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Tiro no senador
Internet 4.0 e tecnologia 5G ameaçam 

ainda mais as empresas que não 
fizeram a transformação digital

Somente no Brasil, em 2018, foram 
investidos R$16,1 bilhões em 
compra de mídia digital. Do total, 

38% estavam alocados em vídeos, 34% 
em displays, 18% em buscas e 10% 
divididos entre outros produtos. 

“Assim como os livros um dia foram 
vistos como uma tecnologia incrível e 
hoje não são mais, a internet também 
não é mais uma tecnologia e sim uma 
camada da sociedade, como luz e água 
encanada. Isso muda não somente a 
maneira como o ser humano se co-
munica, mas também a forma como 
interage com o mundo físico. Por isso, 
o marketing digital não é o filho mais 
novo da comunicação e sim o arrimo 
da família”, destaca o professor de ma-
rketing digital da FGV, Estevão Rizzo, 
convidado para a aula modelo da turma 
do MBA em Marketing e Inteligência de 
Negócios Digitais da IBE Conveniada 
FGV, no último sábado (15).

Para compreender o sal-
to da comunicação online, 
em 2017 o investimento 
de R$14,8 bilhões repre-
sentou um aumento de 
25,4% em relação a 2016. 
Os dados são da IAB Brasil 
(Interactive Advertising 
Bureau). 

De acordo com um dos 
marketeiros mais influen-
tes e renomados do mun-
do, Gary Vaynerchuk, atu-
almente “90% das maiores 
varejistas dos EUA estão 
com vendas em queda 
nos últimos 5 anos. 80% 
dos investimentos delas 
estão em TV ou banners 
em sites. No caso dos vare-
jos que crescem, 100% do 
investimento delas é em 
influenciadores, Facebook e Instagram. 
Isto não é uma coincidência”. 

Rizzo corrobora com a visão de Vay-

nerchuk e aponta a pluralidade de perfis 
como uma das responsáveis pela ruptu-
ra no sistema tradicional de comunicar 
por meio da publicidade. “Na era pré-di-

gital era comum termos 
um ou poucos ‘targets’ 
(públicos-alvo) para um 
ou poucos produtos. Na 
mídia digital, isso muda 
completamente porque 
temos a capacidade de 
trabalhar com diversas 
segmentações extre-
mamente detalhadas e, 
com isso, as empresas 
passaram a desenvolver 
produtos específicos 
para diversos subgrupos, 
que chamamos de ‘buyer 
personas’. Essa mudança 
de perspectiva mudou 
completamente a forma 
de se fazer marketing.”

E a culpa não é das es-
trelas. “A internet 4.0 ou 
meta web e a tecnologia 

5G abrem a porta para uma infinidade 
de oportunidades na chamada ‘internet 
das coisas’. As empresas que não apro-
veitarem essas oportunidades, e não se 

adaptarem ao crescente consumo de 
produtos de realidades virtual, estarão 
fora do mercado nos próximos 10 anos”, 
determina o professor. 

É que a disposição de toda essa 
tecnologia acabou impactando direta-
mente nos hábitos do consumidor. Há 
informação disponível para todos. Há 
espaço para todos. Há democracia. E 
a liberdade é tanta que agora é preciso 
lidar com a pluralidade desses perfis. 
Aí que entra a importância das buyer 
personas, brand personas, jornada 
do consumidor e funil de vendas na 
estratégia de marketing digital. 

“A digitalização do mundo já aconteceu 
e não vai parar de crescer, a grande per-
gunta é ‘você está lá para ser encontrado 
pelos seus clientes no momento que eles 
precisam de você?’. Nessa realidade não 
vence quem tem mais dinheiro, mas 
quem entende o que o seu cliente quer, 
como ele quer e principalmente onde 
ele quer. A verdade é: ou você está no 
digital ou você não existe mais para seu 
futuros clientes, provoca ele. 

Se você não está no Google, você 
não existe!

Especialista em marketing digital, Estevão Rizzo, mostrou a evolução da comunicação e ameaças às 
organizações durante aula modelo na IBE Conveniada FGV de Campinas
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Pós-graduação em Engenharia de Produção

@O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
(PPGPEP) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

está com inscrições abertas até o dia 25 de maio em processo seletivo 
para seu curso de mestrado profissional, com ingresso no segundo 
semestre de 2020. O curso é gratuito e destinado a profissionais com 
interesse no aprofundamento de seus estudos e em qualificar-se para 
a gestão de empresas industriais e de serviços, públicas ou privadas. 
O mestrado profissional visa aplicar o conhecimento científico e 
tecnológico gerado na Universidade ao tratamento de problemas 
complexos das empresas, para criar soluções avançadas e inovadoras 
para essas organizações. As pessoas interessadas devem visitar o site 
do Programa, em www.ppgpep.ufscar.br, para conhecer o edital do 
processo seletivo e os requisitos para a inscrição.

19ª edição da Conferência ANPEI de Inovação

@A 19ª edição da Conferência ANPEI de Inovação, um dos 
maiores eventos de inovação do país, já tem data marcada: 

será de 5 a 7 de agosto, no Royal Palm Hall, em Campinas, São 
Paulo. Realizada desde 2001, a Conferência se consolidou como 
um dos principais  encontros para a definição de políticas públicas 
e práticas privadas voltadas à inovação multissetorial. Sob o tema 
‘Inova, Impacta e Transforma - Inovação e impacto em um ecos-
sistema de transformação’, o evento irá debater como a inovação 
e os impactos causados por ela geram transformação no mercado 
e nas relações sociais, ao mesmo tempo em que o próprio termo 
passa por constante evolução (http://www.conferenciaanpei.org.br).

São Paulo, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
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“90% das maiores 
varejistas dos EUA 
estão com vendas 
em queda nos 
últimos 5 anos. 80% 
dos investimentos 
delas estão em 
TV ou banners 
em sites. No caso 
dos varejos que 
crescem, 100% do 
investimento delas é 
em influenciadores, 
Facebook e 
Instagram. Isto não 
é uma coincidência”

Saiba como se diferenciar no relacionamento com o fornecedor
Melhorar o relacionamento com os 

fornecedores é essencial para manter 
sua cadeia de suprimento eficiente e 
eficaz, que tem como objetivo agregar 
valor à estratégia de compras e oferecer 
à empresa vantagens competitivas, além 
de aumentar a lucratividade.

Encontrar esse fornecedor parece fácil, 
afinal, basta buscar o que oferece o menor 
preço para um produto ou serviço e tudo 
está resolvido. Mas não é nada disso, além 
do setor de compras enfrentar diversas 
mudanças, a maioria das práticas comer-
ciais modernas são muito mais complicadas 
que fazer apenas uma compra pelo menor 
preço. Da mesma forma, a gestão de for-
necedores passou por uma transformação 
profunda nos últimos anos devido ao cres-
cimento do uso da tecnologia e pela escala 
global das cadeias de suprimentos. São 
tantas opções de fornecedores que esco-
lher o que pode agregar mais valor ao seu 
negócio é algo extremamente complexo.

Para entendermos um pouco mais sobre 
isso, é preciso falar um pouco sobre o 
Gerenciamento do Relacionamento com 
Fornecedores (SRM), modelo de gestão 
introduzido pela primeira vez em um artigo 
de Peter Kraljic, consultor da McKinsey, 
na década de 1980. Com ele, a função de 
compras precisa ser voltada para obter 
vantagens para o negócio. E isso exige uma 
mudança de perspectiva: de uma função 
operacional (a compra) para uma função 
estratégica (a gestão de suprimentos).

Isso é essencial para entendermos que 
os relacionamentos são estratégicos e 
precisam focar no crescimento do negócio. 
Essa abordagem precisa deixar de ser re-
ativa – quando a empresa faz uma compra 
para atender uma necessidade – para se 

tornar estratégica – abordagem que leva 
em consideração o futuro e que pode co-
meçar antes mesmo da assinatura de um 
contrato. Essa abordagem estratégica é 
imprescindível para tornar o fornecedor 
parte integrante da sua cadeia de supri-
mentos e para que ele se torne impor-
tante para a estratégia de negócios, pois 
é preciso um grande comprometimento 
com a qualidade dos produtos, prazos de 
entrega e preços competitivos.

Os fornecedores podem ser diversos, 
desde atacadistas e distribuidores até 
importadores, e todos são importantes e 
podem causar impactos positivos ou nega-
tivos nos processos de uma empresa, pois 
desempenham um papel central na geração 
de receita. Dessa forma, conseguir traba-
lhar com fornecedores confiáveis, que não 
criem dificuldades no fluxo de trabalho, é 
essencial, e tem impacto até, na satisfação 
do cliente com os seus próprios produtos.

Para ter relacionamentos duráveis e 

confiáveis é preciso conhecer algumas 
estratégias:
A tecnologia simplifica o gerenciamento 
de fornecedores, então, invista em uma 
solução que ajude nessa tarefa e que inte-
gre funções de gerenciamento de pedidos 
em uma única plataforma;
Pagar pontualmente é um dos pilares 
de um bom relacionamento com forne-
cedores. Então, mantenha o fornecedor 
informado se algo de errado acontecer. 
Automatizar esses pagamentos é um bom 
investimento;
Não pense apenas no preço, mas no valor 
que é recebido. Boa qualidade em produ-
tos e serviços podem ter um preço mais 
alto, mas, no longo prazo, é garantia de 
bons negócios;
Contratos detalhados facilitam o rela-
cionamento com fornecedores e evitam 
confusões;

Sempre avalie os riscos de lidar com um 
fornecedor. Peça referências, faça contato 
com outros clientes, questione como se 
comportam durante uma crise, considere 
preços, a capacidade de atender os pe-
didos e se são financeiramente estáveis.

Talvez o fornecedor escolhido não seja 
o que tenha o menor preço, mas que ga-
ranta entregas pontuais, por exemplo. E 
talvez o mais importante seja fazer com 
que o fornecedor também se veja como 
um parceiro e que isso não dependa 
exclusivamente da parte financeira, mas 
da confiança e lealdade pelos dois lados.

Ouça o que eles têm a dizer, quais suas 
ideias e como eles podem ajudar a sua 
empresa.

(Fonte: Erick Boano, vice-presidente 
e fundador da COSTDRIVERS)
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Erick Boano


